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Referent: Marit Hosar

Referat fra styremøte i IKA Opplandene 16.06.2016
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr
1.

Sakstittel/referat
Referat fra styremøtet den 07.04.2016

Ansvar

2.

Kostnadsoverslag for overvåkningssystem i magasinene utsatt til 2017. Ellers ingen
kommentarer til referatet.
Forespørsel fra Nittedal kommune om medlemskap i IKAO

3.

Uformell forespørsel fra Nittedal kommune om medlemsskap i IKAO. Det vil i tilfelle
kreve vedtektsendring I IKA Opplandene. Styret synes forespørselen er interessant,
men ønsker ikke å ta en rask beslutning før regionreformen osv. er avklart. Må sees
i sammenheng med plan for avlevering fra medlemskommunene og kapasiteten hos
oss. Saken bør tas opp rent prinsipielt på neste representantskapsmøte.
Bevilgninger til Foto/Digitaliseringstjenesten

4.

For å kunne digitalisere fotografier effektivt og med god kvalitet, er det behov for å
investere i fotoutstyr for ca 120.000. Styret støtter dette og godkjenner at dette kan
finansieres ved å omdisponere midler fra forventet innsparing på lønnsutgifter - se
sak 5.
Kommunearkivkonferanse over to dager i 2017

Postadresse
Fakkelgården, Vormstuguv. 40
2624 LILLEHAMMER
Org. nr. 961382335.

Besøksadresse
Fakkelgården, Vormstuguv. 40,
Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018
E-post:

Saksbehandler:
Marit Hosar
Telefon:
E-post:

Marit.Hosar@oppland.org

5.

6.

7.

Styret støtter todagers konferanse. Forslag om oppstart før lunch første dag, og at
kommunene selv dekker middag og overnatting for deltakerne. Ønske om større
fokus på kompetanseheving for arkivarer, f.eks elæringskurs. IKAets nye
hjemmesider kan utvikles I forhold til dette, det kan også samarbeides mellom
IKAene.
Økonomirapport mai 2016
Prognosen for årsresultat er noe usikker, men forventet mindreforbruk for 2016,
etter 1. halvår, anslås til ca 150.000. I hovedsak skyldes dette sparte lønnsutgifter
på grunn av ledighet i stilling(er) deler av året. I tillegg forventes noe reduksjon i
reguleringspremie pensjon, etter signaler fra KLP.
Orienteringssaker:
1) Forslag til ny kommunelov på høring -NOU:4/2016 – ingen vesentlige
endringer i forhold til IKA Opplandenes §27-samarbeid, men vedtektene
må endres/tilpasses innen en fireårsfrist hvis vedtatt.
2) Digitaliseringstjenester – digitalisering av byggarkiv Nord-Odal er
avsluttet. Nye prosjekter er i gang.
3) Nye medarbeidere – det er ansatt 8 nye medarbeidere siste år i
Fylkesarkivet, tilsammen er det nå 20 ansatte, hvorav ca 9,6 i IKA.
4) Nye tjenestetilbud for infisert material og fototjenester
5) Kurstilbud 2016 – K-koder, arkivplan, fagdag for arkivledere,
presentasjon av ny ASTA-versjon
Nye hjemmesider – er under utarbeidelse
Evt.
- Elektronisk registrering av reiseregninger.
Det er nå klargjort for registrering av reiseregninger direkte på WEB for
styrerepresentanter/vararepresentanter.

